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(SVENSK VIT ÄLGHUND)
Alkuperämaa: Ruotsi

KÄYTTÖTARKOITUS: Pohjoismainen metsästyspystykorva.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu polveutuu harmaasta norjanhirvikoirasta ja
jämtlanninpystykorvasta. Tyypiltään se muistuttaa enemmän jämtlanninpystykor-
vaa. Se on suurempi kuin harmaa norjanhirvikoira ja jämtlanninpystykorvan tavoin
pikemminkin suorakaiteen kuin neliön muotoinen. Valkoinen ruotsinhirvikoira on
puhtaasti metsästyskoira, jota käytetään pääasiassa pysäyttävänä koirana suurriis-
tan kuten hirven, karhun, ilveksen ja mäyrän metsästyksessä.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, suorakaiteen muotoinen, rakenteeltaan
sopusuhtainen, jäntevä ja ryhdikäs. Antaa rauhallisen, kuitenkin valppaan vaiku-
telman.

PÄÄ
OTSAPENGER: Selvä, mutta ei liian korostunut.
KIRSU: Mieluiten musta, saa kuitenkin olla ruskea tai vaaleanpunainen.
KUONO-OSA: Suunnilleen kallo-osan pituinen.
HUULET: Tiukat ja tiiviit.
HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava purenta, voimakkaat hampaat. Korkeintaan
kaksi välihammasta saa puuttua.
POSKET: Pikemminkin litteät kuin korostuneet.
SILMÄT: Pienet, soikeat ja väriltään ruskeat, mieluiten tummanruskeat.

Ryhmä: 5
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KORVAT: Pystyt, pikemminkin leveälle kuin ylös kiinnittyneet. Korvan pituus on
tyvileveyttä suurempi.

KAULA: Lihaksikas ja suunnilleen pään pituinen.

RUNKO
SÄKÄ: Hyvin kehittynyt ja selkälinjaa korkeammalla.
LANNE: Leveä, lihaksikas ja hieman kaartuva.
LANTIO: Leveä, pitkä ja hieman viisto.
RINTAKEHÄ: Syvä, voimakas ja lihaksikas.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman kohoava.

HÄNTÄ: Ylös kiinnittynyt, keskipitkä ja tasapaksu. Häntä on kiertynyt joko selän
päälle tai lähes selkää koskettaen, se ei kuitenkaan ole tiukalla kierteellä. Hännässä
on tuuhea karvoitus, mutta ei hapsuja.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset.
LAVAT: Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 90 - 100.
VÄLIKÄMMENET: Hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Soikeahkot ja tiiviit.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset.
POLVET: Hyvin kulmautuneet.
KINTEREET: Hyvin kulmautuneet.
VÄLIJALAT: Kannukset eivät ole toivottavat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

KARVAPEITE
KARVA: Karvapeite on tiheä; aluskarva on pehmeää, peitinkarva harottavaa ja
suoraa.
VÄRI: Puhtaan valkoinen; hieman kellertävä vivahde voidaan sallia.

KOKO
SÄKÄKORKEUS: Uroksen ihannesäkäkorkeus on 56 cm, nartun 53 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


